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FORORD

Shakespeare mente at hovedspørgsmålet var “To Be or Not To Be”, men vi må 
nok konstatere, at stillet over for fotografiet bliver vi mindet om, at det i 
stedet er: To See Or Not To See!  Fotografen er alene i sit arbejde med at lave 
det billede, der i det fotografiske øjeblik er vigtigere end alt andet -  og det eneste, 
der eksisterer, og han eller hun kaster sit fotografiske blik på et motiv, der ender 
op som et billede, der udtrykker øjeblikkets intense sansning. Hvis billedet er 
vellykket, er det muligt for os, der nyder det privilegium at få lov til at se 
fotografiet, - at få et kig ind i den sansning og det nærvær, der er den vågne 
fotografs. Vi låner af fotografens blik og køber en aktie i den opmærksomhed, 
han/hun tildeler objektet. Vi er med i det fotografiske øjeblik - vi er.

Bagefter kan vi se på fotografiet med et lidt mere køligt blik og kan konstatere, 
at det fotografiske øjeblik, The Photographic Moment, er det øjeblik, hvor 
erindringen, fortabt i blikket,  forsvinder i et zen-agtigt nærvær, samtidig med 
at det byder sig til som en hilsen til evigheden. Det er også det selvcentrerede 
øjeblik, hvor subjektets intense sansning byder sig til for objektiviteten og 
giver os mulighed for et blik ind i det fælles usete. Og dette øjeblik bærer 
evigheden i sig og gør det døde levende, for altid.

                                                                                         
                                                                                      Foto: Laura Guldhammer                                                   

Intetsteds er denne øjeblikkets intensitet tydeligere end i gadefotografiet, der lever 
i og af en fotografs totale opmærksomhed på alt det, vi ellers går og overser: et 
lynsnapt blik fra mand til kvinde, en postulerende positur i et brøkdel af et sekund, 
skæve briller i en styrthjelm, truende plakater, spejlbilleder, osv. Netop den slags 
sansede detaljer, som Daniel Hoffmann viser os en masse af i sin nye bog 
“Gadefotografi - Historier fortalt i fotos” og som han generøst giver videre til os. 

Det er en gave, en fotografisk gave, og der er grund til at glæde sig over at få lov til 
at være med i den opmærksomhed, som han tildeler livet omkring sig. 

Gunner Byskov
Studieleder og fotograflærer ved Medieskolerne i Viborg. 
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Om forfatteren
Jeg er født i 1959 og bor i Viborg. 
Jeg har været amatør fotograf siden 1973. Siden da har jeg bevæget mig over 
mange forskellige motivområder.
Jeg blev helt tilbage i slutningen af 70´erne interesseret i dokumentarfotografi. Spe-
cielt Magnum Gruppen havde min opmærksomhed.
Først i 2011 begyndte jeg at tage gadefotografi mere seriøst, og i dag er det den 
motivkategori, som interesserer mig allermest.
Vil du vide mere, kan du læse mine to første e-bøger fra 2013 “Street 
Photography”, og fra 2016 “Street Photography - En uge i New York City”, som 
du også kan hente gratis på min hjemmeside: streetphotography.dk.
Billedet ovenfor:
Et selvportræt, jeg tog i et spejl i 2018. Billedet på billedet er et tilsvarende fra 1982. 

Links:
www.streetphotography.dk
www.danishphoto.dk
www.500px.com/danishphoto

Har du kommentarer eller spørgsmål til
denne bog, er du velkommen til at skrive
til mig:
daniel@streetphotography.dk
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Hvorfor denne bog
Interessen for gadefotografi vokser kraftigt i disse år. Da jeg fik gadefotografiet  
som favorit motiv-kategori i 2011, var der kun få gadefotografer i Danmark. 
Siden er antallet vokset kraftigt både nationalt og globalt sammen med antallet 
af grupper for gadefotografi på de sociale medier.  

Da jeg udgav mine første to bøger om gadefotografi i 2013 og 2016 havde jeg 
håbet på 20.000 - 30.000 downloads. Men i 2019 er antallet af downloads 
passeret en halv million, og bøgerne ligger også på en masse andre 
hjemmesider, hvor jeg ikke kan følge antallet af downloads. 

At der er interesse for denne type bøger, gav mig lyst til at skrive en mere. 

Bogen tager udgangspunkt i nogle af mine mange gadefotografier, som jeg vil 
fortælle om. Sådan lidt “bag om billedet”. 

Jeg vil komme ind på, hvordan jeg så motivet, og hvordan forholdene var på 
stedet og hvilke årsager, der ligger til grund for, at netop disse billeder gjorde 
sig værdige til at komme med i bogen, - hvad angår eksempelvis 
fortolkning, og hvad man kan lære af billedet og dets indhold. 

Det kan godt være svært, at få sat ord på billeder. Det kender mange af os, der 
er med i forskellige fotogrupper på de sociale medier, hvor man kan 
kommentere på de uploadede fotos. Ofte får man en kommentar som “fedt 
billede”. Det er det selvfølgeligt rart at få, men det ville selvfølgeligt være bedre, 
at få en dybdegående analyse af sit billede. Noget jeg og mange andre ikke selv 
er gode til at give. Til nogle billeder kan det være svært at finde ret meget at 
skrive om, mens det går bedre med andre. 
Det vil også gælde mine egne billeder i denne bog. Teksten vil også kun være 
et supplement og billederne skulle gerne være de bærende i bogen. 

Bogen er gratis, men synes du, at du har fået noget ud af bogen eller været glad 
for den, har du mulighed for at donere et frivilligt beløb for den.  Alle beløb vil 
blive værdsat - store som små (se side 76). 
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Hvordan arbejder jeg med gadefotografiet?
Dét som gør gadefotografiet interessant for mig er at skildre almindelige 
hverdagssituationer på en måde, der gør den brøkdel af et sekund interessant og 
vedkommende at betragte - gerne med en humoristisk tilgang. 

Alle mine gadefotografier er ægte. Det vil sige, at intet er iscenesat - og derfor 
har ingen personer fået instruktioner på at indtage bestemte positurer. At 
iscenesætte eller give instruktioner til et gadefotografi, vil for mig være det 
samme som en jæger, der går på jagt i en dyrehave. 

Det betyder også at jeg har en tommelfingerregel om at ca. 150 tryk på 
udløseren - oftest vil give et gadefotografi, som jeg kan være bekendt at vise på 
de sociale medier for gadefotografer, som jeg deltager i. Det kræver selvfølgeligt 
også, at jeg hele tiden gør mig umage og er på udkig efter det næste billede - tit 
ved at “scanne” gaden længere fremme og være forudseende. Kan man forudse 
en situation før den opstår, kan man nå at bringe sig selv i position til den 
optimale optagevinkel. 

Jeg kan bedst lide gadefotografier af mennesker, som reagerer, som om kameraet 
ikke er til stede. Derfor skyder jeg meget fra hoften. Jeg bruger som regel 18 eller 
23 mm brændvidde. (28/35 mm fullframe) Jeg gør meget ud af at prøve at være 
“usynlig”. Derfor simulerer jeg tit at fotografere noget helt andet, så de 
tilstedeværerende, der har spottet mit kamera, tror jeg fotograferer eksempel-
vis en bygning, en statue eller andet. Andre gange bruger jeg min udklappede 
tilt-skærm. Jeg undgår normalt øjenkontakt med de folk, jeg tager billeder af og 
kigger forbi dem. 

I andre tilfælde hilser jeg på folk eller nikker ved øjenkontakt og tager så et 
billede fra hoften lige i det øjeblik, de kigger tilbage. 
I sjældne tilfælde snakker jeg til folk, og efter en god snak spørger jeg om, jeg må 
tage et billede af dem, hvilket de som regel siger ja til. Her undlader jeg 
instruktioner, men lader dem højest kigge i kameraet. 

Jeg deltager i forskellige gadefotografigrupper på Facebook - mest danske. Her 
har jeg haft fornøjelse af at møde adskillige medlemmer til forskellige relaterede 
arrangementer. 500PX er nok min foretrukne side til at fremvise mine billeder 
på. På 500PX er en gennemgående høj kvalitet samt en god og venskabelig tone. 
Billederne bliver heller ikke komprimeret på samme måde, som på Facebook.

Muligheden for at dyrke sin interesse for gadefotografiet, er at deltage i “Street 
Photo Walks” Jeg har efterhånden arrangeret en hel del af dem. Det foregår via 
en gadefoto-gruppe på Facebook. Her mødes de deltagende på en lokation i en 
større by, hvorefter deltagerne individuelt går rundt og fotograferer i byen. 
En gang i timen mødes deltagerne på udvalgte steder, hvor der er mulighed for 
at hygge sig og være sociale sammen. Når man så kommer hjem uploader man 
nogle af dagens billeder til Facebook gruppen, hvor det kan give grundlag for en 
billeddiskussion. For mig er det vigtigt at dele interessen for gadefotografiet med 
ligesindede.

                        Foto: Søren Brøndum Christensen
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En god måde at få inspiration på, er at se videoer på YouTube om 
gadefotografi. Hvis man søger på “street photography” får man dog dog en masse 
hits, som intet har med emnet at gøre eller er af ringe kvalitet. Men hvis man 
jævnligt søger på de sidste uploadede, kan man være heldig at finde nogle rigtig 
gode. Jeg kan selv godt lide dem, hvor fotografen har monteret et lille videokamera 
oven på kameraet, så man kan føle, at man ser videoen fra fotografens søger. 

En anden god mulighed for at holde sig opdateret og få inspiration på - er at holde 
et magasin om street foto. 
Jeg har abonnement på det amerikanske “Street Photography Magazine” som 
udover at indeholde en masse interessante artikler - også har en god podcast. Her 
kan typisk være et næsten timelangt interview med en interessant gadefotograf, 
men også mange andre relevante og interessante emner tages op.  
For mange år siden, før internettets tid, var noget af det som inspirerede mig mest 
bøger om presse- og dokumentarfotografi. Det var før jeg vidste, at der var noget, 
som hed gadefotografi. Jeg tror jeg har lånt alle bøgerne, som findes om emnet på 
det lokale bibliotek. 

Foto: Niels Linneberg, Esbjerg Fotoklub

Jeg synes selv foredrag er en god måde at vise sine billeder på. Jeg går selv meget 
gerne til foredrag med andre fotografer, når lejligheden byder sig. Her har 
publikum mulighed for at stille spørgsmål til fotografen og dykke dybere ned bag 
billedet. Jeg har også selv været foredragsholder en del gange - mest i fotoklubber. 
Selvom der sjældent er ret mange gadefotografer blandt publikum - er der en stor 
interesse for at se denne type billeder. 

Foto: Michael Trebbien, Fotoklubben ISO8000.dk

Her “Street Hunters” på YouTube.

http://streetphotographymagazine.com
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I den digitale tidsalder, som vi befinder os i, kan man godt ind imellem glemme 
glæden ved at få sine fotos printet på et godt stykke fotopapir. Dette vil derfor være 
en opfordring til den positive oplevelse, det kan være at deltage i udstillinger. 
Jeg har erfaret, selvom der ikke ret mange dyrker gadefotografi - er der alligevel en 
stor interesse for at se billeder af menneskers ageren i det offentlige rum, der kan 
dokumentere og afspejle vor levemåde og livsstil i samtiden. Jeg tror mange  kan 
relatere til de forskellige situationer, som er på billederne, hvilket kan medvirke til 
at skabe et bredt publikum. 
Selvom man selvfølgeligt ikke når ud til så mange mennesker på en fotoudstilling 
sammenlignet med at udstille dem online - er der den fordel, at folk betragter og 
fordyber sig mere i det enkelte billede, når de står lige foran det. Når man 
er online kan det nogle gange være fristende at trykke “næste” så det bliver 
kvantitet i stedet for fordybelse og kvalitet. Personligt kan jeg godt lide at gå på 
fotoudstillinger netop af nævnte grunde. 
Jeg har også deltaget i udstillinger - mest sammen med andre gadefotografer. 

Her er nogle billeder fra en fotoudstilling, som jeg deltog i sammen med 4 andre 
danske gadefotografer: Jan Jespersen; Søren Brøndum Christensen; 
Niels Linneberg; Jacek Szkudlarek. På næste side kan ses link til deres billedsider.

Jan Jespersen: https://www.janjespersenphotography.dk
Søren Brøndum Christensen: https://500px.com/sbc9
Niels Linneberg: https://500px.com/atempo
Jacek Szkudlarek https://500px.com/jacek_s
Daniel Hoffmann: https://500px.com/danishphoto
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“Bag om billedet”
Billedeksempler, hvor jeg vil komme ind på mine egne tanker omkring billederne, 

hvorfor jeg tog dem, og hvorfor jeg udvalgte dem til bogen

Foto: Ghaida Dirani, Media College Denmark.
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Uden for denne frisør, i en mindre by nær Napoli, sad en kunde og ventede. Indefra frisørsalonen lød høj musik fra radioen. Pludselig kom den unge mand ud fra en 
indgang ved siden af. Musikken behagede ham tydeligvis. og han begyndte spontant at danse og skabe sig i takt til musikken. Det irriterede den ventende kunde i stolen. 
Det endte med at frisøren også skulle se, hvad der foregik. Jeg nåede, at få 10 eksponeringer af situationen og jeg udvalgte denne på grund af udtrykket og dansefagterne, 
som er mest tydelige her. Samtidig laver kunden en afvisende bevægelse med hånden.
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Jeg passerede denne unge kvinde, som holdt på sin scooter ved fortovskanten i en by nær Malaga. Jeg lagde mærke til hendes briller, som sad helt skæve, på grund af 
hjelmen. Lige da jeg passerede hende, tog jeg et par skud - og du ser her skuddet, hvor jeg kom tættest på kvinden. Jeg kan godt lide billedet, da der er humor til stede, 
hvilket kan fremkalde et smil hos betragteren. Læren af dette billede må være: Brug ikke briller og hjelm på samme tid!



     13

Dette billede fra New York City er et udmærket eksempel på, at der ikke nødvendigvis behøver at være et ansigt på et gadefotografi. Billedet fortæller alligevel en hel 
del om kvinden. I Danmark har vi et TV-program, som hedder “Kender du typen”, som er et par livsstilseksperter, der prøver at gætte, hvad det er for 
mennesker, som bor i de boliger, som de bliver lukket ind i. En sådan livsstilsekspert vil kunne fortælle en hel del om kvinden på billedet. Blot ved at betragte tøj, 
tasken, hunden osv.  
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Dette billede er fra en mindre by tæt på Napoli, af hvem jeg formoder er en bedstemor og sit barnebarn. Dette er det bedste af 5 billeder. Kvinden sad og hyggede sig med 
at snakke til de forbipasserende. Drengen så derimod ud til at kede sig og deltog ikke i snakken med de forbipasserende. Måske netop derfor har han det bekymrende 
udtryk i ansigtet. 
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Dette billede er fra en dansk by, hvor jeg spottede denne mand, som stod og ventede udenfor en dametøjsforretning. Han stod og kedede sig. Måske hans kone var 
inde og handle i dametøjsforretningen? Han fordrev tiden med sin telefon og smågabte. Jeg kunne godt genkende lidt af mig selv i det med at sende sin kone ind i en 
dametøjsforretning - og tiden går. Man står som mand fortabt mellem al dametøjet og venter. De seneste år har dette dog ikke været et problem for mig, da jeg jo kan 
bruge tiden fornuftigt udenfor med at fotografere, mens min kone giver sig god tid indenfor - og alle er glade. 
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Ved busstoppestedet på Manhattan, New York City, lagde jeg mærke til manden med pibe i munden og stok. Jeg tænkte han kunne være en god “gadefotokarakter”. 
Ved stoppestedet var også en kvinde, som snakkede i mobiltelefon foran en plakat. Jeg tog flere billeder her, men dette var uden tvivl det bedste. Da jeg tog billedet, 
havde jeg ikke lagt mærke til manden, som går ud af billedet bag glasset i busskuret. Pludselig kunne jeg se en kvinde og en mand, som begge snakkede i telefon og 
stod op eller gik. Samtidig var der jo manden med piben og kvinden på plakaten, som sad ned. For mig dannede det en form for krydskomposition. Når jeg 
betragter billedet, synes jeg der er en form for samhørighed mellem dem to og to. 
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Jeg tog jeg dette billede til et julemarked i Tyskland. Jeg tænkte, jeg kunne bruge mannequin-hovederne som forgrund til et billede af huesælgeren. Så dukkede pigen op 
i venstre side med hue på, så hendes hoved blev placeret mellem hue mannequin-hovederne med hue på. Mange har stiftet bekendtskab med børnebogen “Find Holger” 
-  det synes jeg netop er temaet for billedet. Her er Holger blot erstattet af et par hoveder af kød og blod. 
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Denne plads i Barcelona var fyldt med duer. Mange mennesker småfodrede duerne, og jeg lagde mærke til, at de fleste havde et forskrækket udtryk, når de
lettende duer fløj tæt forbi dem. Jeg gik derfor med raske skridt lige mod en samling duer, som søgte efter noget spiseligt på asfalten. Duerne lettede væk fra mig og fløj 
tæt på den lille familie på billedet. Jeg kan godt lide de forskellige måder, de reagerer på. Pigen til højre med et forskrækket udtryk, moderen med et undrende blik - 
nærmest som om hun prøver at holde et grin tilbage, og det lille barn som overhovedet ikke tager notits af situationen. 
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Jeg passerede denne mand på gågaden i en mindre dansk provinsby. Han nød en kop kaffe i solen. Jeg lagde straks mærke til de skaldede mannequiner, som stod 
omkring ham. Jeg kunne se en lighed i forhold til det manglende hår, hvilket det bedst lykkedes mig at fange i denne eksponering ud af fire. Jeg synes derfor, at 
manden falder godt ind i sine omgivelser. 
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Man siger, at italienerne taler med hænderne. Det har jeg også lagt mærke til på mange rejser til “støvlelandet”. Det var da heller ikke nogen undtagelse på dette billede af 
fire napolitanske kvinder, der to og to nærmest synkront bruger pegefingeren til at forklare sig. Måske er det endda to mødre med deres to døtre?
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Jeg kan godt lide at have flere historier eller lag i et billede. Her er det lykkedes mig at få fem uafhængige lag. Barnevognsfamilien, cyklisten, den enlige mand, den 
gående familie og det, som er hovedmotivet: moderen, som svinger rundt med sin dreng. Uden dem, ville billedet ikke have opnået tilstrækkeligt stor dybde og kvalitet.  
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Jeg kan som tidligere nævnt godt lide humor i et gadefotografi. Det kan være svært at definere, hvad det egentligt er, der gør, at et billede kan frembringe et smil. Jeg 
havde egentlig udvalgt et andet billede - taget et sekund før, og hvor manden kigger lige frem, som det bedste. Min mening med billedet var ligheden mellem 
mannequinens og mandens jakke. Men jo mere jeg kiggede på dette billede og på pigen, som pludselig kom ind fra højre med det nysgerrige blik, desto mere kunne 
det få smilet frem.  Også selvom hun er ude af fokus, hvilket kun viser, at det ikke var hensigten, at få hende med på billedet. 
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Dette billede har jeg valgt på grund af de udtryk og fagter det indeholder. I Napoli stødte jeg på disse to herrer, som var fordybet i en samtale ved 
en gadebod. Hvad de talte om, skal jeg ikke kunne sige, men jeg synes mandens både udtryk og fagter er på en måde, som jeg sjældent fanger 
med kameraet. 
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Jeg havde egentlig først tænkt på dette billede, som et gadefotografi med humor. Manden står ved siden af en hvid hovedløs mannequin-dreng, der som 
erstatning for sit manglende hoved, har øjne, næse og mund på t-shirten. Men jo flere gange jeg betragter dette billede, jo mere underligt og makabert 
synes jeg, det bliver. Der er nok ingen, som kan lide tanken om et hovedløst barn.  



     25

Billedet er taget i en større dansk provinsby - og er for mig et billede på et multikulturelt samfund. Kvinden til venstre fra en mellemøstlig kultur og kvin-
derne til højre fra en vestlig kultur. Selvom de er jævnalderende og lever forskelligt, lever de side om side og accepterer hinandens forskelligheder, 
livsvilkår, tro og politisk overbevisning. 
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Dette foto fra Central Park i New York er en anden udgave af den samme situation, som er i “Street Photography - A week in New York City” side 24. Det viser, hvor 
svært det kan være at afgøre, hvilket billede, der er det bedste. Dengang kunne jeg bedre lide det andet, men jeg er siden blevet i tvivl. Hvor billedet i min tidligere bog 
indeholdt ét lag og altså én historie, synes jeg at dette billede indeholder to historier. På den ene side “Bobledamen” og de begejstrede børn omkring hende,  på den an-
den side pigen med fletningerne, som prøver at fange en boble foran sin familie. Det kan tit være en god ide at kigge tilbage i sine gamle billedmapper og se på 
billederne med friske øjne. Jeg finder ofte et billede, som jeg har overset i første omgang, som det var tilfældet her med dette skud fra Central Park. 
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Jeg kan godt lide at tage kameraet med til bil-veterantræf. Her er biler, som er designet som designeren synes de skulle se ud med deres egen særkender.  I dag ligner 
bilerne hinanden, og det er næsten ikke til at kende forskel på dem, hvis man pillede emblemerne af dem. Veteranbil-ejerne er meget entusiastiske og altid med på en 
snak om deres køretøjer. På et lokalt træf skød jeg dette billede, hvor jeg forsøgte at få bilerne med, så man kunne se, hvad snakken drejede sig om. Solen stod meget lavt 
og gav et dejligt sidelys. Personerne på billedet var fordybet i en snak om deres køretøjer og ænsede ikke, at jeg stod der med mit kamera. 
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Billedet her er taget i en italiensk by. Jeg stoppede op et sekund midt i fodgængerovergangen, tog billedet og gik videre. Jeg kunne godt lide de tre vidt forskellige 
typer på billedet; Den midaldrende kvinde, den glade rygsækturist og den “cool” herre til venstre, som kunne spille mafiaboss i en film - er sammen med til at skabe 
et billede, som med sin lidt skæve vinkel og afkappede hårtopper har en ægthed og umiddelbarhed i sig, som jeg selv godt kan lide.  
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Jeg har af og til stået foran en banegård og ventet. Ikke fordi jeg skal afhente nogen, men fordi man kan stå og vente med sit kamera uden, at nogen tager notits af det. 
Her er tit muligheder for at godt gadefotografi. Jeg spottede først manden til venstre i billedet. Han stod og ventede med et nyindkøbt maleri hvilende på hans kuffert. 
Tættere på mig stod manden til højre. Jeg synes han passer godt ind i billedet, som en hel anden type, der nok ikke køber malerier, men snarere er sin egen herre, 
hvilket man må være, hvis man går rundt med en sweatshirt som ham med teksten “I hate everyone”.  Ikke fordi jeg tror han gør det, men jeg tolker det som om, han vil 
vise, at han er oprørsk mod autoriteter og ikke ligger under for, hvad andre synes.
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Jeg tog dette billede på et udendørs marked i Kroatien. Da jeg gennemgik mine billeder derfra, sorterede jeg billedet fra, da jeg jo ikke havde fået personen til venstre 
med. Da jeg gennemgik mappen et halv år senere, kunne jeg alligevel se muligheder i billedet. Pludselig så jeg ikke, at der manglede en person til venstre, men i stedet 
humoren i det: En mand som snakkede med en hånd. Jeg var også godt tilfreds med, at de tre hænder på billedet havde samme håndstilling. 
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Nogle gange kan et skilt eller tekst have en stor betydning for billedet. Det synes jeg netop dette billede fra Barcelonas undergrundsbane, på stationen “Paral-lel”, er et 
godt eksempel på. Jeg stod på den anden side af skinnerne og lagde mærke til, at de seks personer på billedet sad med nogenlunde lige stor afstand mellem hinanden og 
på lige rad og række.  
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Jeg tog dette billede på et loppemarked i Ungarn af disse to kræmmere. Jeg kunne især godt lide deres udtryk, og jeg kan næsten høre manden til 
højre sige: “Jeg er sikker på, at du ikke kan passe mine overalls”. Det er min erfaring, at der ofte blandt kræmmere er mange gode 
gadefotografi-karakterer. Derfor er et kræmmermarked som regel værd at besøge med sit kamera.  
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Dette billede er taget på busstationen i San Francisco. Da jeg så manden sidde der under plakaten, var jeg straks klar over, at dét måtte jeg indfange på et billede.
Han sad på stolen med telefon og earplugs, nærmest som om han ville lukke sig ude af den omgivende verden og ikke forholde sig til bagholdsangrebet fra 
“lyssværdmanden”. 
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Dette billede fandt jeg i en mappe, jeg ellers havde kigget igennem mange gange og pludselig kunne jeg se noget i billedet, jeg ikke havde set før. Når man betragter 
billedet, kunne man måske tro, at der var lidt knas i parforholdet. Konen er blevet sur og manden, symboliseret ved det manglende hoved, blevet en ubetydelig tøffelhelt. 
Men i virkelighedens verden har kvinden måske kun haft den grimasse i det splitsekund, jeg tog billedet - og manden bagved måske bare en tilfældig mand, som slet ikke 
har en relation til kvinden. Ja jeg ved jo, det er gætterier og fortolkninger, men også det, som gør gadefotografiet spændende - både at udøve og betragte. 
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Kvinden på billedet var stadeholder på et kroatisk frugt- og grøntmarked. Selvom hun sikkert kunne være gået på pension for længe siden, havde hun en stand, hvor 
hun solgte blomster. Markedet lå tæt på vores ferielejlighed, så vi kom tit forbi. Denne dag passerede vi hende om morgenen. Da vi kom forbi til middag sad hun og sov 
i en stol. Da vi omkring klokken 18 endnu engang kom forbi, havde hun som en af de sidste, lige lukket sin stand ned ved hjælp fra sin mand. Hun sad og sundede sig 
og samlede kræfter til at rejse sig. Hendes mand var på vej væk.  Jeg nåede lige at få tre billeder af hende. I starten kunne jeg bedst lide det på forsiden af denne bog. Hun 
kigger op og lige ind i kameraet, og jeg synes godt om det udtryk, hun har. Da jeg senere kom til at nærstudere billedet her på siden, skiftede jeg mening og synes bedre 
om dette. Jeg synes det indeholder dramatik og en historie med en masse uafklarede spørgsmål, som man kan tænke videre over. 
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Jeg kunne ikke undgå at lægge mærke til dette farverige og velklædte ægtepar, som var på turistbesøg i Danmark. De gav mig straks associationer til Richard og Hyacinth 
Bucket fra TV-serien “Fint skal det være”. Jeg kunne høre de talte britisk engelsk. Når jeg siger “de talte” var det nok egentlig mest kvinden, som jeg kunne høre. Det er 
hende, som man kan se på billedet, der satte kursen og bestemte, “hvor skabet skulle stå”, mens manden hele tiden gik et skridt bag hende. 
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Mange børn har glæde af at bo tæt på bedsteforældrene. Det tror jeg også kan være tilfældet med pigen, som sidder og spiser, mens 
bedstemoderen passer godt på hende - og dukken i særdeleshed. Jeg synes, det tilføjer billedet en ekstra dimension, at hun som voksen nærmest 
knuger dukken ind til sig. 
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Jeg kaldte billedet “Et knus til Far og en kjole til Mor”, da jeg uploadede den til min 500px-konto. Ret beset ved jeg  jo ikke om kvinden, som kigger på 
kjoler overhovedet har noget med pigen og faderen at gøre, men jeg opfatter det på den måde, når jeg ser på billedet. Sådan er det tit. Virkeligheden fryses 
i det splitsekund, der bliver til et billede, hvorefter man fortolker på billedet i lige præcis den form, det har antaget sig i dette splitsekund. Var billedet taget 
nogle sekunder senere, så kunne historien have været en helt anden.  
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Da jeg så denne gadebod med spejlet, tænkte jeg, at jeg kunne bruge spejlet. Jeg placerede mig sådan, at kundens ansigt var i spejlet. Da så 
kvinden i boden forklarede noget ved hjælp af fagter, tog jeg billedet - og netop kvindens spejlbillede tilføjede billedet en ekstra dimension 
og mere dybde. 
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Jeg stiller mig ofte ved et busstoppested og venter tålmodigt. Ikke fordi jeg skal med bussen, men fordi der ofte her er et godt rum for at tage gadefotografier, idet mange 
mennesker passerer ind og ud af busserne – hvor mon de skal hen? Der kan man stå et godt stykke tid tæt på folk med sit kamera uden at virke suspekt. Jeg bruger som 
regel lidt af tiden til at studere afgangstiderne og kigge i retning af, hvor bussen kommer fra, da man jo ikke kan stå og pege med kameraet på de ventende hele tiden. På 
dette billede af de to ventende seniorer, har jeg forsøgt at bringe lidt humor ind i billedet med plakaten i baggrunden, hvor de seks forskellige ansigter griner bag ryggen 
på de to seniorer - uden at de ved det...
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Jeg passerede denne ældre kvinde ved et udendørs frugt-, grønt- og blomstermarked. Jeg havde minutter forinden taget nogle billeder af hende ved nogle af 
boderne, hvor hun handlede, uden at det dog havde ført til et brugbart billede. Jeg syntes hun var en interessant karakter til et gadefotografi med huen truk-
ket godt ned over hendes furede og aldrende ansigt. Ud af nogle få skud fik jeg dette billede, som jeg godt kan lide, da hun, trods det lidt alvorlige udtryk, 
fremstår som en sød bedstemortype, der skønt hendes høje alder stadig klarer sig selv i det daglige. 



     42

Der var amerikanerbiltræf i byen. Flotte biler fra 1940’ernes seje ombyggede Chevrolet V8 pickup truck til den nyeste Ford Mustang var udstillet. Denne lille fyr, som 
blev skubbet i hans egen lille amerikanerbil af sine forældre, fangede min interesse. Jeg forsøgte at få et billede, hvor der også var rigtige amerikanerbiler på. Jeg tror også, 
at forældrene selv havde en bil med på udstilling, da specielt moderen var klædt i 50’er stil med en kjole, som kunne være taget lige ud af filmen “Grease”, som jo foregår 
i slutningen af 1950’erne. Vi er som forældre meget tilbøjelige til at påvirke vore børn med vore egne interesser, hvilket der jo heller ikke er noget galt i. Det er altid godt 
for mennesker at have en interesse og passion for noget, som betyder meget for dem. Jeg tror drengen senere i livet vil købe sin egen “full size” amerikanerbil.
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På en solbeskinnet lørdag formiddag passerede jeg denne cafe. Udenfor huserede en smilende tjener. Hun snakkede til kunderne og så ud til at have 
styr på det. Ud af 8 skud fik jeg dette her, hvor jeg kunne tro, hun siger til en kunde: “Lige et øjeblik, så skal jeg være der”. Jeg opdagede ikke under foto-
graferingen, men først da jeg senere så min billeder igennem på min monitor, at hendes udstrakte hånd er placeret foran plakaten, så det ser ud, som om 
hun rækker ud efter kaffekoppen. 
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I den gamle bydel i en mindre Kroatisk by sad dette ægtepar og hvilede sig på henholdsvis en stol og en skammel. Manden talte i telefon og pludselig rejste kvinden sig 
op og slog ud med armene og sagde et eller andet. Hvad hun ville, og hvem hun henvendte sig til, fandt jeg ikke ud af. Men jeg fik da dette billede ud af det, hvor jeg 
synes udtryk og fagterne på kvinden er spændende. Samtidig synes jeg, at det er muligt for betragteren selv at bygge videre på historien i billedet. 



     45

I en mindre by i Syditalien spottede jeg disse to mænd, som hyggesnakkede på den anden side af gaden. Jeg synes godt om den stående mands lidt eftertænksomme 
udtryk og om gentagelsen af den siddende mands knallert i form af barnecyklen i højre side af billedet, som holder parkeret i samme retning. Om man også skal lægge 
noget i skiltet “New Style” er selvfølgeligt et fortolkningsspørgsmål, men måske har han udskiftet cyklen til knallerten og vil vise den til vennen.
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Hvor ellers end i Las Vegas kan man møde dette par? Kvinden med sin plastic guitar og manden med høj cigarføring. Jeg kan godt lide deres udtryk 
hver især; kvindens lidt forvredne udtryk, som leder mine tanker hen på en rockguitarist, som med forvredent ansigt går amok i en guitar solo; og 
mandens cool attitude. Kvinden har også fået en hat på i form af baggrundens Chrysler Bygningen fra Vegas´udgave af New York.
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Coney Island, på Brooklyns sydside er et rigtigt godt sted at fotografere. Specielt i weekenderne er der masser af liv. Jeg tror drengen på billedet var sådan en Michael 
Jackson - “wannabe”. Det var til stor morskab for de andre tilstedeværende børn. Når man skal lave sådan en imitation, gør det jo ikke noget, at man har guitaren 
med i form af en tennisketsjer i taske. 
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Tiden frosset i en brøkdel af et sekund i en almindelig dagligdags situation, som man se den i enhver større dansk by en travl lørdag formiddag. Havde man lige 
været til stede her på det tidspunkt, havde man næppe bemærket situationen. Men at gøre denne almindelige situation interessant og vedkommende at betragte - 
dét er en særlig egenskab, som gadefotografiet besidder. Den unge kvinde symboliserer travlheden. Hun har sikkert lige overstået nogle indkøb og går med raske 
skridt videre. På begge sider af hende har folk god tid - både de unge, som sidder og nyder øjeblikket med deres fastfood og den ældre kvinde, som slæber sig 
afsted - måske i selskab med sin datter. 
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Denne rullende trappe går op fra undergrundsbanen i Barcelona. Jeg synes, at undergrundsbanen og bygningslinjerne til sammen gav en god linjeføring og kom-
position, da det peger mod personen på billedet. Billedet er nok lige i grænseområdet for street-, cityscape- og arkitekturfoto. Jeg synes billedet udtrykker en per-
sons ensomhed i millionbyen. Måske fordi man normalt på en rulletrappe til en undergrundsbane vil forvente langt flere mennesker tilstede. 
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I Harlem i New York City kan man finde mange spændende personkarakterer. Jeg var stoppet på et gadehjørne, hvor de to kvinder sad uden for en butik 
og nød solen. Min tanke var egentlig, at der skulle komme nogle andre mennesker gående forbi, der kunne interagere med dem - eksempelvis ved at hilse 
på dem med en fagte. Men i stedet trådte manden ind fra venstre. Jeg tror man skal lede længe efter en med et outfit som ham. Jeg synes han var en perfekt 
gadefotokarakter - og han havde den der cool attitude, som gør sig så godt på et street foto. 



     51

Jeg tog billedet på en gade, hvor der var meget cykeltrafik. Jeg havde planlagt at bruge parret, som stod på hjørnet overfor som baggrund til to cyklister som passerede 
hinanden. Billedet jeg fik ud af det, synes jeg på en måde er kaotisk og viser travlheden i byen - samtidig er de fire hovedpersoner symmetrisk placeret i billedfladen. 
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På en weekendtur nær Esbjerg kom jeg forbi statuerne “Mennesket ved havet”. Jeg havde taget mit infrarøde konverterede kamera med, og troede jeg skulle tage et 
billede af statuerne. Det kom jeg også til, men jeg synes, det havde så meget karakter af et street foto, at jeg kunne bruge det i denne bog. Samtidig synes jeg, at der 
foregår så mange ting i billedet, at betragteren kan bruge lang tid på at studere detaljerne. På grund af det infrarøde kamera er der en lidt anden sort/hvid tonefordeling 
i billedet end normalt.  
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Billeder er ikke altid, hvad de ser ud til at være. Truer kvinden de forbipasserende med kniven? 
Nej, men kvinden i den udendørs bod havde netop solgt sin sidste vandmelon. Kniven, som hun skar sine vandmeloner over med, skulle rengøres, og lige da hun holdte 
den ud foran sig for at sikre sig, at den var ren, tog jeg billedet.
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Jeg var på ferie i Kroatien under VM fodbold. Kroaterne nåede jo helt til finalen. Overalt kunne man møde begejstrede fodboldfans. På banegården ventede disse 
gutter på toget – og hvilken bedre måde er der at fordrive tiden på, end ved at spille fodbold?  De havde stillet deres kufferter op som en form for barriere bolden 
skulle spilles hen over - bolden skulle naturligvis være i spil hele tiden. Jeg fik taget en del skud, da jeg erfaringsmæssig ved, at det er svært at forudse resultatet af 
denne type billeder. Jeg syntes bedst om dette billede, hvor  bolden svæver over de to unge mænd, som både brugte ben og hovedstød.
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En sommeraften i en Italiensk by hyggede Far og søn sig med at lege cowboys i skudduel - begge var klar til at trække seksløberen 
og skyde først. Jeg nåede kun at få et par skud af dette optrin, hvoraf dette var det eneste brugbare. Jeg synes altid det er skønt at se 
forældre lege med deres børn og komme ned på deres plan. 
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Aviskiosker, som står ude midt på fortovet i de større byer, forsvinder lige så langsomt, desværre - men det kunne godt være i takt med at aviser og blade i fysisk 
udgave går ned i oplag, samtidig med at flere og flere holder op med at ryge. Når omsætningen på tobakken og blade / aviser går ned, så finder de fleste heldigvis ud af at 
sælge andet som legetøjsbiler, telefonkort, turistmerchandise osv. Det var da også, hvad denne polske kioskmand gjorde. Jeg lod som om jeg kiggede på noget over 
ekspeditionslugen og jeg kunne ikke se kioskejeren, hvorfor jeg skød i blinde med mit kamera hængende på maven lige ud for lugen. Jeg var heldig, da jeg er godt 
tilfreds med det lidt undrende udtryk, han kiggede med ud mod kameraet. Den lave eftermiddagssol kom ind fra et vindue til venstre. 
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Det kan være givende at reflektere over sin stil og vaner og give sig selv nye udfordringer med kameraet, så man kan udvikle sig som gadefotograf. På et tidspunkt blev 
jeg bevidst om, at jeg for det meste havde rutine i at fotografere mennesker tæt på. Jeg satte derfor et 8 mm (12 mm FF) retvinklet fiskeøje for kameraet. Så skulle jeg 
ekstremt tæt på. Jeg holdt dog hurtigt op med det, da jeg ikke fik det ud af det, som jeg havde håbet, selvom jeg havde nogle sjove timer med det.
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Det siges, at kvinder taler dobbelt så meget som mænd. Om det forholder sig sådan, ved jeg ikke, men når man betragter dette billede, kunne man måske godt tro det. 
Det viser også forskelligheden mellem kønnene, når vi snakker om store teenagere. Drengene fjoller mere rundt, pjatter mere og er tit ikke særlig seriøse i den alder. 
Billedet, der er fra en italiensk by er taget sidst på dagen, hvor solen var på vej ned. De dårlige lysforhold gjorde, at lukkertiden kom ned på 1/160 sek. På den ene side 
giver det bevægelsesuskarphed - på den anden side gav bevægelserne billedet noget dynamik. 
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Jeg kan godt lide den meget enkelte historie i dette billede fra rutebilstationen, hvor den galante unge mand giver pigen et farvelkys, inden hun skulle med bussen. 
Billedet er beskåret, så de mange mennesker som ventede på bænkene er ude af billedet for at give en mere enkel komposition, hvor der kun er få elementer i bille-
det, selvom det er taget på et af storbyens mest travle steder. 
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Jeg var allerede fra start ikke tilfreds med dette billede af den kaffedrikkende mand. Jeg synes, det var ærgerligt, at der var kommet blade eller lignende 
med både forneden og i det ene øverste hjørne, som fik billedet til at ligne et, hvor jeg som fotograf sad på lur bag en busk. Alligevel uploadede jeg det til 
flere foto-sociale medier og det viste sig dog at billedet fik en del positive kommentarer. Det er måske også et godt eksempel på en cirkelkomposition. Jeg 
har selv prøvet at drikke kaffe af en engangskop akkurat som denne her. Den er meget vakkelvorn, og man spilder let med den - derfor kan jeg fint forstå, 
hvorfor manden bøjer sig ned over den. 
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Jeg fik taget nogle billeder af denne unge mand, som snakker med en ung pige. På dette billede, var jeg så heldig, at en pige passerede med et stort oppus-
tet hjerte. Jeg kunne godt lide det, da jeg synes, at det gav mulighed for fortolkning i billedet. Kærligheden symboliseret i hjertet bliver båret væk, og der 
bliver altså ikke noget par ud af de to unge. 
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Dette billede taget i en fodgængerzone synes jeg mest lever på grund af det grafiske i billedfladen. Uden paraplyerne, der gentager fodgængermønstret, 
var det nok ikke brugbart. Der er ikke meget handling i det, men alligevel synes jeg det skal med i denne bog, da det er en type billede, som jeg selv 
synes, jeg sjældent har held med. 
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I lighed med forrige billede, lever dette billede ved hjælp af de sort/hvide gentagelser, som også gør sig gældende på kvindens tøj og udstyr. 
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Dette billede og det næste er taget på samme sted. Jeg har udvalgt dem for at vise, hvordan jeg også sommetider arbejder. Der stod et par mannequin-underkroppe 
udenfor en herretøjsforretning. Det var min intention at bruge dem som et billedelement sammen med forbipasserende, og det lykkedes mig at få to brugbare 
billeder indenfor et minut. Jeg kan godt lide kvindens lidt skulende udtryk. Samtidig er underkroppen blevet til en “beholder” for små mennesker, som jo i realiteten 
går langt bagved. 
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Her kunne jeg se en kobling mellem pigen på krykkerne og mannequin-underkroppene. I dag, hvor man kan transplantere forskellige dele i kroppen, som 
hjerte, nyre, fingre osv. - kunne man vel en dag forstille sig, at man ville kunne transplantere eksempelvis et ben som reservedel, hvis det skulle blive 
nødvendigt. Heldigvis er det nok ikke særligt slemt med pigen med krykkerne - teksten på måtten “tiger” må indikere, at hun snart er på benene igen. 
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I en hollandsk by var der en del udendørs malerier, bl.a. på døre. En af dem, som ses her på billedet, er en skikkelse, som må være “døden”. Døden er på besøg i et hjem, 
hvor en mand er i sengen, men “døden” kigger ud af døren og i retning af en ældre mand, som står på gaden med hund og cykel nogle meter derfra. Da jeg så det tænkte 
jeg, at det skulle jeg have et billede af. Jeg er glad for, at jeg fik taget billedet, men jeg kan ikke helt finde ud af om, jeg synes det er morsomt, sørgeligt eller tragisk. I den 
sidste ende må det være op til betragteren selv. 
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Dette billede og det på næste side er taget med 5 dages mellemrum. Det er fra et indendørs marked i Polen. Jeg synes manden, som passede tobaksboden 
var en god karakter til et gadefotografi. Jeg kan også godt se lidt humor i, at han står og sælger cigaretter samtidig med, at han pulser løs. Da jeg tog dette 
billede, var der overskyet udenfor og de høje vinduer i hallen gav et godt formgivende lys ind fra højre.  
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Fem dage senere var der solskin udenfor, så lyset var helt anderledes. Jeg har faktisk selv svært ved at finde ud af, hvilken af dem, der er bedst. Det er 
dog ikke derfor, jeg bringer begge i denne bog, men mere for at inspirere til at komme tilbage til steder, man tidligere har fotograferet. Næste gang kan 
det give et helt anderledes billede. 
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Nogle billeder SKAL bare være i farver og fungerer bedst sådan. Det var da også, hvad jeg syntes om dette action street foto, som jeg tog under en ferie i Kroatien. 
Kroatien havde lige vundet VM semifinalen med 2-1 over England, og byen var fyldt med glade kroatere, som var ude at fejre sejren. Jeg havde stillet kameraet til 
6400 ISO, da der ikke var meget lys i gaderne - lige nok til at fange disse glade unge kroatiske mænd, som lavede en fejring med et burnout på en sidegade. 
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Hvor går grænsen for, hvornår et gadefoto er et gadefotografi og hvornår, at det ikke er? Ja det er et rigtigt godt spørgsmål, som heller ikke jeg kan svare på. Der findes 
ikke nogle officielle regler, og der er mange meninger om det. Jeg skal komme med mit eget bud på det: (1) Gadefotografi er billeder af mennesker i det offentlige rum. 
Det behøver altså ikke være på en gade, men kan lige så godt være på en togstation eller strand. (2) Billedet må ikke være iscenesat eller konstrueret. (3) Det må ikke 
være fotografens familie, venner og bekendte. (4) Personen / personerne skal have en betydning for historien i billedet. Se en mere detaljeret beskrivelse af emnet i min 
bog - “Street Photography - En Uge i New York City” side 8. 
Jeg har valgt at bruge billedet her på siden til at illustrere et grænsetilfælde. Er det et landskabsfoto eller et street foto? Billedet er taget på landet uden for en landsby, som 
ses i baggrunden. Personen er en ældre dame, som går morgentur med hendes rollator en frostklar morgen. Jeg har adskillige billeder af hende helt hen forbi sidevejen til 
venstre, hvor hun vendte om. Alligevel har jeg valgt at bruge et af de billeder, hvor hun fylder mindst på billedfladen. Det til trods, er hun en vigtig del af historien i 
billedet og viser hendes ensomme gang i landskabet. Så måske er det både et gadefotografi og et landskabsfotofrafi? 
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Kontaktark

Historisk set var kontaktark egentlig noget, man brugte i den analoge fotografi, 
når man havde eksponeret en film og prøvede at danne sig et overblik over, hvilke 
negativer, man ville udvælge til kopiering. Man lagde sine negativer på et stykke 
fotopapir og eksponerede det, så man fik et stykke papir med små thumbnail-fo-
tos på papiret. Magnum Gruppen lavede en rigtig god bog med titlen: Magnum - 
“Contact Sheets”, som også findes i en videoudgave.  

Jeg har på de følgende sider valgt at vise nogle kontaktark af udvalgte billeder fra 
bogen. Det gør jeg for at vise noget mere om, hvordan jeg arbejder, og at de fleste 
af bogens billeder ikke er blevet til ved hjælp af et enkelt skud. De viser også, at 
man godt kan blive stående tæt på en situation og afvente, at den udvikler sig. 
Hvis man øver sig i at skyde fra hoften, kan man opnå en rimelig sikker 
træfsikkerhed, og er man diskret og simulerer man, at man laver noget andet - vil 
ingen opdage, at man bliver stående for at tage flere eksponeringer for at fange det 
afgørende øjeblik.

Trods de mange eksponeringer jeg har lavet i det offentlige rum de sidste mange år, 
har jeg endnu ikke haft den første konfrontation med nogle af de personer, som jeg 
har fotograferet. 

Kontaktarkene, som kan ses på de næste sider er screenshots fra mit billed-
organiseringsprogram. Jeg har valgt at “skrive” på dem med “tusch”, som man 
gjorde i de analoge dage, når man var i gang med at udvælge de billeder, man ville 
kopiere i mørkekammeret. 

Kontaktark 1 for billedet på side 35
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Kontaktark 2 for billedet på side 10.

Kontaktark 3 for billedet på side 13.
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Kontaktark 4 for billedet på side 26

Kontaktark 5 for billedet på side 60
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EFTERSKRIFT
Dette er nu min tredje e-bog.  De to største udfordringer, som jeg har haft, har 
været: Teksten samt at udvælge de helt rigtige billeder til bogen. Jeg har mange 
billeder at vælge imellem, men det har ikke gjort valgene nemmere, tværtimod. 
Mange billeder er skiftet ud undervejs i processen mod den færdige bog. 
En del af billederne er skiftet ud, fordi jeg ikke synes, jeg kunne finde på ret 
meget at skrive om dem.
I princippet ville jeg helst have, at billederne kunne tale for sig selv uden tekst, 
så betragteren kunne lave sin helt egen fortolkning af billedet. 
Men ingen bog, uden tekst. Hvis der ikke var tekst til billederne - hvorfor skulle 
man så “læse” bogen? Så kunne man lige så godt se billeder på en webside.
Jeg har på de tidligere bøger fået en del tilbagemelding fra folk, som har læst 
dem og været glad for at læse teksterne, for at få indblik i tilblivelsen af 
billederne. 
Jeg har jeg givet en mulighed for frivilligt at indbetale et beløb, hvis man har 
været glade for bogen eller synes man har lært noget. Et enhver beløb - stort 
eller lille vil blive værdsat. Det kan man gøre via Paypal eller Payhip ved at tryk-
ke på en af knapperne nedenfor: Den engelske udgave koster ca. 30 kr. 

                                          Eller Mobilepay -  Tlf. 30 34 68 65
                                                          

Tak fordi du gav dig tid til at læse denne e-bog. 

http://paypal.me/streetphotography
https://paypal.me/streetphotography%3Flocale.x%3Dda_DK
https://payhip.com/b/43Bb
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Andre downloads fra streetphotography.dk

http://streetphotography.dk/pdfbook
http://streetphotography.dk/pdfbook
http://streetphotography.dk/pdfbook
http://streetphotography.dk/pdfbook
http://streetphotography.dk/pdfbook
http://http://streetphotography.dk/pdfbook/
https://www.facebook.com/Street-photography-the-free-PDF-book-by-Daniel-Hoffmann-310501795738639/
http://www.500px.com/danishphoto
http://instagram.com/streetphotographydk
https://www.instagram.com/streetphotographydk/%3Fhl%3Dda

